Globalne ocieplenie
1.

Wiele ostatnio się mówi o wpływie człowieka na klimat Ziemi. Ograniczamy emisje
CO2 kosztem setki miliardów euro, w samej Polsce wg. planu redukcji dwutlenku węgla o
30 proc. do 2030 roku będzie trzeba wydać 92 mld. euro na ten cel. Następuje tylko pytanie
czy ta idea uratuje naszą planetę przed „zagładą”? Jak to stało się z Wenus, drugą planetą od
Słońca w Układzie Słonecznym, niegdyś bardzo podobną do Ziemi, aktualnie z atmosferą
składającą się głównie z dwutlenku węgla i siarki i temperaturą wahającą się w granicach
437-500 stopni Celsjusza.
1.1 Klimatolodzy przedstawiają na poparcie swoich tez trafne wykresy zależności
zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, jego emisji a wzrostu średniej temperatury
Ziemi, oto jeden z nich:
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Na wykresie widzimy czerwoną linią zawartość CO2 nakładająca się na wykres wzrostu
temperatury, przyjrzyjmy się temu dokładnie:

Obszar zaznaczony na fioletowo wskazuje na obniżenie się średniej temperatury na
Ziemi na przełomie 1900/1920 roku przy dalszym wzroście CO2 w atmosferze w tym
okresie. Strefa zielona przestawia gwałtowny skok temperatury na okres ok. 20 lat przy
liniowym, minimalnym wzroście zawartości dwutlenku węgla. Po tym czasie następuje
obniżenie średniej temperatury oraz ustabilizowanie jego maksimum oraz minimum (obszar
na różowo) a mimo to tempo wzrostu zawartości CO2 gwałtownie przyspiesza.
Biorąc pod uwagę teorie klimatologów w pierwszej fazie fioletowej powinno
nastąpić obniżenie koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, następnie przed 1940r jego
gwałtowny wzrost a po 1950 do ok. 1970 roku ustabilizowanie się wykresu i powinien
bardziej przypominać funkcje liniową stałą niż wykładniczą lub innymi słowy w tym
okresie jeśli dwutlenek węgla wpływałby na wzrost temperatury to powinien utrzymywać
się mniej więcej na tym samym poziomie a jak widzimy tak się wcale nie dzieje.
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Dochodzi tutaj jeszcze jeden proceder, otóż co się stanie gdy zmienimy skalę jednej
krzywej?:

Nagle dwa wykresy przestają już do siebie tak idealnie pasować i się nakładać.
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Zagęśćmy to bardziej:

Widzimy mniej więcej bardzo powolny wzrost średniej temperatury na Ziemi przy
gwałtownym wzroście od 1970r. zawartości CO2. Można się pokusić o stwierdzenie,że
takie zabiegi przypominają bardziej dopasowywanie na siłę faktów do teorii.
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1.2

Przejdźmy do wykresów zależności EMISJI dwutlenku węgla do temperatury
panującej na Ziemi:

Widzimy tu wzrost średniej temperatury na Ziemi oraz emisji CO2, jak widać największy
nastąpił po 1910r.
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Przeanalizujmy ten wykres:

Zacznijmy od obszaru na różowo: widzimy gwałtowny wzrost emisji CO2 na
przełomie ok 10 lat, a tym samym spadek średniej światowej temperatury, następnie ilość
wydalanego CO2 na lądach spada a temperatura się podnosi. Okres zaznaczony na żółto
przedstawia zwiększenie emisji dwutlenku węgla o prawie 60% przy utrzymującej się w
stałych wartościach temperatury na Ziemi. Na koniec widzimy,iż obniżenie emisji CO2
wcale nie hamuje ani nie stabilizuje wzrostu średniej światowej temperatury (obszar
szaroniebieski).
Według tego co głoszą klimatolodzy wraz ze specjalistami od wszelkiej dziedziny,
politykami - pomijając już nawet jakąś możliwą fluktuację wyników na małych okresach
czasowych - nie ma najmniejszej szansy by przy tak ogromnym wzroście emisji dwutlenku
węgla po 1910 roku na przełomie około półwieku temperatura nie wzrosłaby, tylko
utrzymywała się w tych samych wartościach a następnie przy ograniczeniu emisji CO2
miała identyczne tempo wzrostu z poprzednich 20 lat.
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1.3

Powyższe wykresy przedstawiały zmiany temperatur do 1880 roku. Oto jak ten
wykres wygląda po przedłużeniu skali do roku 0 n.e. :

[Źródło: http://www.drroyspencer.com/library/pics/2000-years-of-global-temperature.jpg]

Czerwony kolor to poprzednie wykresy. Jak widać to co według ekologów jest
globalnym ociepleniem tak naprawdę okazuje się tylko wyjściem z małej epoki
lodowcowej trwającej od około 1275-1300 do 1850 roku - epoki, której przyczynę
klimatolodzy widzą także u człowieka – otóż ekspansji Europejczyka na zachodnią część
półkuli towarzyszyło wybijanie rdzennych mieszkańców co powodowało zmniejszoną
wycinkę drzew w obu Amerykach. Jak powszednie wiadomo na szałas Indianina potrzebna
jest dużo większa ilość drewna niż sporych rozmiarów chaty budowane przez
Europejczyków czy ogromnych frachtowców do przewożenia materiałów na stary
kontynent...
Co było prawdziwą przyczyną małej epoki lodowcowej? Naukowcom z
University of Colorado Boulder poprzez badania węglem radioaktywnym zamarzniętych
roślin, rdzeni lodowych oraz osadów z biegunów i Islandii wraz z symulacjami zjawisk
klimatycznych udało się stwierdzić,że rozpoczęła ją erupcja czterech wielkich wulkanów.
Wulkanów, które razem z pyłem i popiołem wyrzucają do atmosfery ogromne ilości m.in.
dwutlenku węgla oraz dwutlenku siarki – ale znowu CO2 nie pełni tutaj głównej roli, lecz
dwutlenek siarki, który w postaci aerozolu siarczanów – drobnych cząstek unoszących się w
atmosferze – odbijają promienie słoneczne docierające do Ziemi co prowadzi do
ochłodzenia klimatu. Nie człowiek, nie drzewa a sama matka natura.
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1.4

Chciałbym jeszcze przedstawić jeden wykres. Wykres zawartości dwutlenku węgla w
atmosferze oraz średniej globalnej temperatury z podziałem na ery:

Jak widać zawartość dwutlenku węgla w atmosferze była w przeszłości dużo większa niż
obecnie oraz zmniejszała się w czasie. Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze Ziemskiej
obecnie wynosi ok. 385 ppm, czyli 0,0385% składu atmosfery (wg krzywej Keelinga), w
Kambrze dochodziło ono do 7000 ppm, czyli stężenie większe o ponad 1800% od
aktualnego. Dinozaury musiały mieć naprawdę bardzo zanieczyszczający przemysł.

2.

Teraz pora zająć się bardziej prawdopodobnymi przyczynami zmian klimatu na
naszej planecie. Należy na początku odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego zimą jest
zimno a latem ciepło?. W zimie wcale Słońce nie jest dalej od Ziemi a w lecie bliżej, jest
wręcz przeciwnie.
To od czego to zależy? Kąt z jakim Ziemia jest nachylona do Słońca nie jest równy 0°, a
dokładniej oś obrotu Ziemi nie jest prostopadła do płaszczyzny orbity, po której Ziemia
krąży, jej kąt nachylenia wynosi obecnie 23,45°.
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Przy obiegu Ziemi wokoło Słońca wygląda to tak:

[Źródło: http://www.matematyka.wroc.pl/system/files/u12/mwn/astr01.gif]

Co sprawia, że gdy zmienia się położenie Ziemi na orbicie zmienia się także kąt padania
promieni słonecznych na jej płaszczyznę.
Do tego wystarczy dodać fakt,że orbita Ziemi nie jest okręgiem lecz ma kształt eliptyczny i
wychodzą nam 4 rożne pory roku (w klimacie umiarkowanym).
A dlaczego pod biegunami jest najzimniej?. Różny kąt padania promieni na
płaszczyznę Ziemską powoduje, że ta sama ilość energii przypada na większą powierzchnię
oraz promienie słoneczne mają do pokonania dłuższą drogę przez atmosferę pod biegunami
niż na równiku- przez co obszar ten jest mniej nagrzewany.

[Źródło: http://szkola.kaminski.pl/lekcje/img_6/]

Jednak kąt osi obrotu Ziemi nie jest stały. W cyklu 41 000 lat zmienia się w przedziale 21,1
– 24,5 °

2.1

Drugim czynnikiem wpływającym na zmianę kąta osi rotacji Ziemi jest nasz
Księżyc. Podczas misji Apollo Amerykanie oraz Rosjanie za pomocą sond Łunochod
zostawili na Księżycu lustra, dzięki którym możemy za pomocą odbitych od nich wiązek
laserowych mierzyć odległość Księżyca od Ziemi. Okazało się,że nasz naturalny satelita
oddala się od nas o 3,8 cm na rok. Księżyc pełni bardzo ważną rolę dla naszej Planety –
stabilizuje oś rotacji Ziemi oraz jej prędkość. Gdyby nagle zniknął Ziemia zaczęłaby
wirować z dużo większą prędkością niż obecnie, doba trwałaby zamiast 24 godzin tylko 5, a
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kąt osi obrotu Ziemi w stosunku do orbity po której obiega Słońce ulegałby gwałtownym
wahaniom co w ogromnym stopniu wpłynęłoby na klimat Ziemi oraz życie na niej. Dlatego
takie ważne jest by nie pozwolić w przyszłości na jakiekolwiek większe wydobywanie
surowców na Księżycu do którego coraz chętniej przymierzają się m.in. Chińczycy,
ponieważ zmniejszenie masy Księżyca doprowadzi do zmniejszenia wielkości jego wpływu
grawitacyjnego na Ziemię.

2.2

Kolejnym elementem mającym wpływ na kąt padania promieni słonecznych na
płaszczyznę Ziemi jest precesja. W skrócie jest to zjawisko w postaci zakreślania
powierzchni bocznej stożka przez oś obrotu Ziemi, tak jak to robi wirujący bączek gdy
przestaje się kręcić - prostszymi słowami oś rotacji Ziemi ulega wahaniom przez co na tle
nieba zakreśla okrąg:

[Źródło: http://www.historia-news.pl/images/stories/artykuly01105/precesja.jpg]

Precesja naszego globu bierze się z trzech czynników: pierwszym jest pochylenie osi obrotu
Ziemi względem swojej orbity wokoło Słońca, drugim jest kształt Ziemi – nie jest ona kulą,
lecz bardziej przypomina elipsoidę obrotową – lekko spłaszczoną kulę na biegunach oraz
wybrzuszoną na równiku. Trzecim elementem jest oddziaływanie grawitacyjne dwóch
niebieskich ciał: Słońca oraz Księżyca - na owe równikowe wybrzuszenia. Oddziaływanie
te dąży do wyprostowania osi obrotu Ziemi prostopadle do płaszczyzny jej orbity. Ziemia
obraca się zbyt szybko aby się poddać tym siłom przez co wynikiem tego „mocowania” z
grawitacją Słońca i Księżyca jest swoisty kompromis – ruch precesyjny Ziemi.
Pełen cykl precesji, czyli zakreślenie pełnego okręgu trwa około 23 000 - 26 000 lat i ma on
kierunek przeciwnym do kierunku rotacji błękitnej planety.
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2.3

Następnym zjawiskiem jest inklinacja, czyli nachylenie orbity Ziemi do głównej
płaszczyzny Układu Słonecznego.

[Źródło „Cykliczne przyczyny zagrożeń gwałtownymi zmianami klimatu” - dr hab. inż. Wojciech W. FELUCH, prof. SGSP]

Nachylenie to ulega cyklicznym zmianom z okresem około 100 000 lat, co ma także wpływ
na zmianę kąta pod którym docierają promienie słoneczne na Ziemię.
Istnieje pewna zależność między nachyleniem tej orbity a zmianami klimatycznymi na
Ziemi.
Na podstawie zawartości izotopów tlenu (δ 18 O ) osadów lub rdzeni lodowych można
zbadać wahania klimatu miliony lat wstecz. Im większa zawartość izotopu 18 O - tym
bardziej chłodniejszy klimat. Poniższy wykres przedstawia zależność inklinacji orbity
Ziemskiej do zawartości owego izotopu:

[Źródło „Cykliczne przyczyny zagrożeń gwałtownymi zmianami klimatu” - dr hab. inż. Wojciech W. FELUCH, prof. SGSP]

Widać wyraźnie nakładające się maksima oraz minima dwóch wykresów.
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3.0

Jak pokazują pory roku oraz rozkład temperatur na Ziemi wraz z poprzednimi
wykresami klimat naszej planety określa bardziej kąt z jakim docierają do jej płaszczyzny
promienie słoneczne niż działalność człowieka a to co nazywamy globalnym ociepleniem
należałoby bardziej nazwać zmianami klimatu.
Istotną rolę w wahaniach klimatu pełni zmiana tego kąta a co za tym idzie zmiana
rozkładu ilości energii na powierzchnię 1 km2 dla danych długości oraz szerokości
geograficznych. Ale skąd wzrost średniej globalnej temperatury? Przecież Ziemia jest
„okrągła” i jeśli gdzieś kąt padania promieni się zwiększa to analogicznie w innym miejscu
powinien być mniejszy i równowaga powinna zostać zachowana - i tak się staje. Jednak
przesunięcie nachylenia kąta z jakim padają promienie słoneczne na płaszczyznę Ziemi
powoduje ogromną reakcję łańcuchową. Lodowce zaczynają topnieć, zaczyna być coraz
mniej białych powierzchni odbijających światło a wraz z ich topnieniem pojawia się coraz
więcej ciemnych obszarów w postaci większej powierzchni wód, pochłaniających światło,
co powoduje nagrzewanie się planety i jeszcze szybsze tempo topnienia lodowców. Jednak
proces ten nie będzie trwał w nieskończoność. Nachylenie kąta promieni docierających do
Ziemi ulega ciągłe powtarzającym się zmianom, w końcu nastąpi zamiana ról i zamiast
znikać zacznie przybywać pokryw lodowych na naszej planecie.
Jednak nie można zapominać o tym,że bardziej czy mniej przemysłem
zanieczyszczamy Ziemię. To jest jak na razie nasz jedyny dom, jedyna znana nam planeta
zdatna do życia. Uprawiamy tu rolnictwo, oddychamy tym powietrzem, dlatego nie
powinniśmy rezygnować z ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wód i gleby
ale powinno się to objawiać mądrym inwestowaniem w badania nad rozwojem
nowoczesnych technologii i wprowadzaniu ich następnie w życie niż bezproduktywnym
wyrzucaniem pieniędzy jakim jest np. handlowanie limitami emisji CO2, wychwytywanie i
składowanie nadmiarów dwutlenku węgla (choćby pod ziemią) czy unowocześnianiu
przestarzałych technologicznie elektrowni węglowych.

B.Ł. - spinaczel@o2.pl
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